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Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) kolegijos darbo reglamento 1  135 

punkte nustatyta, kad Partnerių grupės pirmininko sprendimu Partnerių grupės posėdis gali būti 
organizuojamas apklausiant visus Partnerių grupės narius elektroniniu paštu (rašytinė procedūra). 
Partnerių grupės nariai per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos elektroniniu paštu pateikia 
Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijai savo pritarimą arba nepritarimą pateiktai 
išvadai ar atskirą nuomonę svarstomais klausimais. Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas Partnerių 
grupės nario apklausos lapas, kuriame Partnerių grupės nariai galėjo išreikšti savo pritarimą arba 
nepritarimą pateiktai išvadai ar atskirą nuomonę. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2023 m. kovo 13 d. 
Rašytinės procedūros pabaiga – 2023 m. kovo 17 d. 
Posėdžio pirmininkė – Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės (toliau 

– Partnerių grupė) pirmininkė Raimonda Bogužaitė. 
Rašytinėje procedūroje dalyvavo 10 iš 13 Partnerių grupės narių, užpildydami Partnerių 

grupės nario apklausos lapą.  
Dalyvavo Partnerių grupės nariai: 
Algirdas Ališauskas, Adolfina Blauzdžiūnienė, Raimonda Bogužaitė, Darius Cinaitis, Roma 

Dėdynienė, Lina Kružinauskienė, Daiva Kvedaraitė, Metas Ražinskas,  Aidas Vaišnora, Giedrė Volff. 
Nedalyvavo Partnerių grupės nariai: 
Gražvydas Juodišius, Sigutis Jundulas, Tadas Račius. 
 
RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. pakeitimo. 

 
1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. pakeitimo. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimo „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 
2014–2020 metams pakeitimo“ projektu atliekami šie Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 
metams (toliau – MRPP) pakeitimai: 
          Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras įgyvendina projektą „Socialinių 
paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“. Dėl išaugusių rangos darbų kainų, projekto 
įgyvendinimui reikalingas papildomas finansavimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 
padidinus regiono ES lėšų limitą pagal šią priemonę, buvo sudarytos sąlygos pareiškėjui kreiptis dėl 
papildomo finansavimo – 67.672,08 Eur lėšų. Atsižvelgiant į tai, MRPP tikslinamos šio projekto  
finansavimo šaltinių sumos (padidinant ES lėšų sumą 67.672,08 Eur) ir įgyvendinimo pabaigos 
terminas. Taip pat patikslinta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos baigto projekto Nr. 
1.3.1.1.4 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ stebėsenos 
rodiklio reikšmė. 

 
1 Patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 3 „Dėl 
Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento patvirtinimo“ (Marijampolės regiono plėtros tarybos 
visuotinio dalyvių susirinkimo 2022 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr.VDS-1 redakcija); 



  2 

Siūloma teikti išvadą Tarybos kolegijai – pritarti Marijampolės regiono plėtros tarybos 
kolegijos sprendimo projektui „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. 
sprendimo Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“ 
pakeitimo“. 

Balsavo: „Pritarė“ – 10, „Nepritarė“ – 0, „Pateikė nuomonę“ – 0. 
NUTARTA. Teikti išvadą Tarybos kolegijai – pritarti sprendimo projektui „Dėl Marijampolės 

regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės regiono 
plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 
 
 

 
 
Posėdžio pirmininkė                                                                                  Raimonda Bogužaitė 

 
 
 

Posėdžio sekretorė                                                                                    Kristina Jakavonienė 


